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 السيسي والكنيسة: الصفقات املتبادلة
 د ممدوح املنير 

على تساؤل: ما الذي حصلت عليه الكنيسة في مقابل دعمها للسيس ي ونظامه؟ وما تأثير في هذا الجزء الجديد نجيب  

 هذه الصفقة على األقباط املصريين وعلى عموم الشعب املصري؟ 

 بناء الكنائس 
م بقيادة ١٩٥٢كانت إحدى األزمات الكبرى بين النظام والكنيسة املصرية طوال تاريخها الحديث خاصة بعد انقالب  

في إطاللة عبد ال إلى تحرير املسألة تاريخيا  بها ذلك. ونحتاج 
ّ
يتطل التي  ناصر هو بناء الكنائس واإلجراءات اإلدارية 

أوقات  في  حتى  والكنيسة  الدولة  بين  الشائك  امللف  هذا  في  حاليا  حدث  الذي  التغيير  طبيعة  نفهم  حتى  سريعة 

 االنسجام بينهما. 

 الخط الهمايوني
لقبطية منها إلى املرسوم أو التوجيه الذي أصدره عبد املجيد األول الخليفة العثماني  ترجع معظم املراجع خاصة ا 

ما يعرف ب "الخط الهمايوني"، وذلك بغرض اإلصالحات الدينية في الواليات العثمانية منعا   ١٨٥٨فبراير عام    ١٨في  

 (1) عاياهم من األقليات غير املسلمة  لتدخالت الدول االستعمارية وقتها في الشؤون الداخلية للخالفة بحجة حماية ر 

لكن في الحقيقة تم تزوير التاريخ كثيرا حول هذا املرسوم العثماني كجزء من تشويه آخر خالفة إسالمية، فعند 

أنحاء  في  رعاياها  العثمانية تجاه  السلطنة  قبل  أنه خطوة إصالحية كبيرة من  الهمايوني نجد  الخط  تحقيق مواد 

 .(2)   عالم اإلسالمي التابع لهاال

 

ى حماية األرثوذكس من الرعايا العثمانيين، وكذلك كانت تفعل فرنسا مع  كانت القيصرية الروسية، وهي أرثوذكسية استعمارية في ذلك التاريخ تتدخل في الشئون العثمانية بدعو   -  1

 "الروم الكاثوليك" وإنجلترا مع "اإلنجيليين". 

طبعة دار الشروق، القاهرة، نجد فصال كامال يستعرض كافة مواد املرسوم العثماني وما به من نقاط في كتاب املفكر اإلسالمي د محمد عمارة "في املسألة القبطية، حقائق وأوهام“،   - 2

 تمثل قفزة كبيرة في سلم الحريات الدينية واملساواة مع املسلمين لكل األقليات غير املسلمة داخل أراض ي السلطنة. 
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علي أصبحت   دولة محمد  قيام  أّن مصر منذ  يتغاض ى عن حقيقة  والتدليس  التلفيق  في  فجزء من هذا  مستقلة 

فقط  العالي  البابا  وأحتفظ  تاريخيا  ثابت  وهذا  العثماني  العالي  البابا  عن  كامل  بشكل  والقانون  التشريع  مسألة 

يمثل   البعض  يعتبره  العثماني  املرسوم  أو  القانون  كان  لو  حتى  وبالتالي  املصرية  الدولة  على  السياسية  بالتبعية 

للخالفة اضطهادا لألقباط في مصر وهذا غير حقيقي، إال القانونية أو القضائية  لم تكن تحت الوالية  أّن مصر   

 .(3)   العثمانية وبالتالي لم يطبق القانون على األقباط في مصر نهائيا

ومن الشهادات القبطية املهمة في ذلك هي شهادة الباحث واملفكر نبيل مرقص، الذي قال " وإن مصر وإن كانت 

الية تابعة للدولة العثمانية، إال أن أساتذة تاريخ القانون "يجمعون" على أنه م و   ١٨٥٦وقت صدور الخط الهمايوني  

تشريعي، األمر الذي يكون معه الخط الهمايوني مجردا من  -وبالرغم من التبعية السياسية، كانت تتمتع باستقـالل 

 . (4)  أي قيمة تشريعية ملزمة بالنسبة ملصر«

  ١٨٣٠لرسمية املخصصة لنشر القوانين والتشريعات، والتي تصدر منذ عام  أيضا جريدة الوقائع املصرية الجريدة ا 

، ومن ثم ال يكون قد اكتسب صفة التشريع امللزم ألنه كما أسلفنا مصر كان  (5) م لم ينشر فيها هذا الخط الهمايوني  

 لها استقاللها القانوني والقضائي. 

 إجراءات العزبي باشا العشرة
م وتعتبر اإلجراءات العشرة التي حددها لبناء الكنائس    ١٩٣٤ة الداخلية املصرية في عام  العزبي باشا هو وكيل وزار 

 ١٩٢٣هي األولى من نوعها كنصوص متعارف عليها لتنظيم بناء الكنائس في مصر والتي وضعت بعد إنهاء دستور  

د للحريات والحكم الديمقراطي فترة رئاسة إسماعيل صدقي١٩٣٠وإقرار دستور  املقّيِّ
 (6) . 

 

 راجع املصدر السابق.  - 3

 م  ١٩٩٦طبعة األهرام القاهرة ، ٨٨ص  -م  ١٩٩٥نة )تقرير الحالة الدينية في مصر( لس - 4

مة لبناء وترميم الكنائس في مصر - 5  م. ٢٠٢٠/ ٩/ ١٨، املبادرة املصرية للحريات الشخصية، تاريخ التصفح التشريعات المنظ ِّ

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ١٩، املعرفة، تاريخ التصفح شروط بناء دور العبادة في مصر - 6
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وهذه الشروط العشرة يعتبرها كثير من األقباط تعجيزية وتعيق بناء الكنائس بشكل كبير، في حين يعتبرها بعض   

الباحثين موضوعية ولكن املشكلة لم تكن في القوانين أو اللوائح اإلدارية بقدر ما هي سياسة النظام في التعامل مع 

 .(7)   في هذه الدراسةامللف القبطي عموما كما استعرضنا ذلك تاريخيا 

هذه الظروف التي يعتبرها األقباط معيقة لبناء الكنائس بغض النظر عن االتفاق أو االختالف مع ذلك، لم تمنع 

الكنيسة من بناء الكنائس بكثافة أو تعيد بناء وترميم ما تهدم منها، وبسبب عدم التقنين الواضح لهذه املسألة من 

ألخيرة أحد مسببات الفتنة الطائفية بين املسلمين واألقباط كما أسلفنا في هذه قبل الدولة أصبحت في العقود ا

 الدراسة. 

 عدد الكنائس يف مصر
إّن عدد الكنائس في مصر وفق البيانات اإلحصائية الرسمية للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والصادرة  

نيسة، باإلضافة إلى عشرات األديرة املنتشرة في ربوع ك  ٣١٢٦م، تشير إلى أن العدد يبلغ  ٢٠١٦أغسطس   ٣١بتاريخ  

في حين أّن عدد األقباط املصريين وفق   (،8)  مليون مصّل؛ أي أكثر من ربع سكان مصر ٢٤املحافظات، وتتسع لنحو 

  .(9) مليون قبطي  ٧الى  ٥آخر التصريحات رسمية معلنة في هذا الشأن تتراوح بين 

األديرة يفوق عدد املترددين من األقباط عليها بفرض أن نصف األقباط متدين   وعليه فعدد الكنائس وحدها دون 

ويحرص على الذهاب للكنيسة بانتظام ودون احتساب األطفال واملرض ى وغيرهم من غير القادرين، فيكون العدد 

أماكن   أّنه قد تكون هناك  االعتبار  في  األخذ  الفعلية، مع  االحتياجات  تقريبا عشر أضعاف  فيها يساوي  توجد  ال 

كنائس ويوجد فيها مواطنين أقباط، لكّني هنا أتحدث عن النظرة اإلجمالية بغض النظر عن االستثناءات هنا أو 

 هناك 

 

 ية. الخمسة األولى من هذه الدراسة على موقع املعهد املصري للدراسات بإسطنبول وفيها استعراض لتطورات العالقة بين الكنيسة والدولة املصر  راجع األجزاء - 7

 م ٢٠٢٠/ ٩/ ١٧، الخليج أون الين، تاريخ التصفح س" مكافأة السيسي لألقباط بعد دعمهم لالنقالب"تنظيم الكنائ - 8

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، ممدوح املنّير، املعهد املصري للدراسات، تاريخ التصفح األقباط والسياسة: المحددات والتطورات  - 9
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في دستور  النص  االنقالب مباشرة هي  أعقاب  في  للكنيسة  السيس ي  التي قدّمها  الكبرى  الجائزة  كانت  ذلك  وبرغم 

واد االنتقالية"، على أنه "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد (، ضمن ما يعرف بـ "امل٢٣٥م املادة )٢٠١٤

لشعائرهم   املسيحيين  ممارسة  حرية  يكفل  بما  الكنائس،  وترميم  بناء  لتنظيم  قانوًنا  الدستور  بهذا  العمل 

 . (10) الدينية"

م عندما أقّر البرملان املصري القانون الخاص ببناء الكنائس في مصر بعد  ٢٠١٦أغسطس    ٣٠وهو ما حدث الحقا في  

 أن وافقت عليه الكنائس الثالثة في مصر، وثار جدل كبير وقتها بين األقباط حول نقطتين أساسيتين وهما: 

األقباط واقتص املواطنين  بين  حّتى  إقراره وال  قبل  نقاش مجتمعي  يخضع ألي  لم  القانون  على أن  املناقشات  رت 

مندوبي الكنائس الثالثة مع الحكومة والثانية أن البعض أعتبره متعسفا خصوصا في املادتين الثانية والخامسة وأنه  

 . (11)  يجعل املوافقة األمنية مقننة في هذا القانون 

الحديث يجري الحديث  لكّن النقطة األخطر كما يرى متابعون للملف القبطي هي أنه وألّول مرة في التاريخ املصري  

التي  القانون "الطائفة الدينية  عن األقباط بصفتهم "طائفة " وليس مواطنين مصريين فحسب فوصفوا في نص 

 تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية" كما جاء في نص القانون. 

 جهة "اآلخر املسلم". وهو ما يقنن فكرة الطائفية في املجتمع املصري ويجعل من املواطن القبطي هو "اآلخر" في موا 

، ويفتح صفحة جديدة منذ   ١٦٠واملدهش أن البابا شنودة اعتبر أّن القانون "جاء ليصحح خطأ دام أكثر من  
ً
عاما

في الدولة العثمانية" الهمايوني  أّن قيادة الكنيسة مرحبة (12) أيام قانون الخط  على حّد وصفه. وهو ما يؤكد على 

 

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، نون بوست، عماد عنان، تاريخ التصفح أزمة أقباط مصر؟ قانون بناء الكنائس: هل يحل - 10

»املجلس  من قبل األستاذ سمير مرقص ومن على السلمى ومنى ذو الفقار لتطوير مشروع قانون لبناء الكنائس  للدكتورة ليلى تكال، وتقديمه من خالل    ٢٠١١جرت محاولة سابقة في    -  11

، جورج قصة قانونين لبناء دور العبادةومة بهدف تنظيم بناء دور العبادة و هو ما لم تنجح فيه اللجنة وقتها و يمكن الرجوع إلى تفاصيل ذلك في : القومي لحقوق اإلنسان« إلى الحك

 م ٢٠٢٠/ ٩/ ٢٢فهمي، الشروق تاريخ التصفح  

 راجع املصدر الثامن.  12
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وفي قانونا  الطائفية  فكرة  "شعب   بترسيخ  أّنهم  من  األقباط  املواطنين  على  تطلقه  ما  مع  اتساقا  املصريين  وعي 

 الكنيسة". 

كنيسة للجنة الوزارية   ٤٥٠٠مع بدء سريان القانون تقدمت الكنيسة األرثوذكسية وحدها بطلبات تقنين أوضاع  

زارية في آخر عامين حّتى  املكلفة بتقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء، وعدد الكنائس التي صدرت بها قرارات و 

 . (13) كنيسة ومبنى خدمات  ١٥٠٠م   بلغ عددها ما يقرب من ٢٠٢٠فبراير 

فيه عن كنائس قائمة بالفعل ٌيراد تقنينها ألّنها غير مّرخصة بشكل قانوني وليس كنائس الحظ أن هذا العدد نتحدث  

جديدة يتم بناءها. وعليه يكون املكسب األهم واألكبر للكنيسة في مصر هو تقنين أوضاع الكنائس وفتح املجال على  

نس أسقف أسيوط وهو يقول: "ما مصراعيه لبناء كنائس جديدة باتصال هاتفي واحد كما جاء على لسان األنبا يؤا

ترخيص،    ٨٠يقارب   ملكية، وبدون  لها  ليست  وأراض ي  اليد،  وبوضع  زراعية،  أراض ي  على  بنيت  كنائسنا،  من   %

 والقانون يقول إن )أي مكان تمت الصالة فيه( سوف يتم تقنينه ككنيسة". 

متر،    ١٠٠٠متر أو    ٢٠٠متر أو   ١٠٠اء  وأضاف: أن "قانون بناء الكنائس، يجعل من كل الكنائس التي نصلي فيها، سو 

واللي )التي( من غير ورق، واللي من غير طلبات، ده فيه كنيستين في القاهرة تم بناؤهم بالتليفون )فقط( وال ورق 

 .  (14)لهما، ولم نقدم ورقا أو طلبا، وكل هذا سوف يتم تقنينه، فكم يساوي هذا األمر!"

عن أهم مكاسب الكنيسة التي حصلت عليها في مقابل دعم النظام العسكري بناء على ما سبق إذا أردنا أن نتحدث 

 في مصر، فسيكون فتح الباب على مصراعيه لتقنين أوضاع الكنائس القائمة أو بناء كنائس جديدة. 

وليست املشكلة في حل أزمة بناء الكنائس فحرية العبادة مكفول للجميع في نصوص اإلسالم وفي الدساتير املصرية  

تعاقبة ولكّن املشكلة حين يكون هناك تجاوز في استخدام هذا الحق بشكل يخرجه عن حدوده الطبيعية من امل

 

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، اليوم السابع، تاريخ التصفح كنيسة تابعة لنا في قرار "الوزراء" األخير 70"األرثوذكسية": ترخيص ما يقرب من  - 13

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ١٥، موقع االستقالل، تاريخ التصفح الكنيسة األرثوذكسية في مصر.. كيف أصبحت فوق الدستور والقانون؟ - 14
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توافر كنائس كافية لألخوة األقباط ملمارسة حقهم في أداء عبادتهم بحرية إلى ترسيخ فكرة "شعب الكنيسة" الذي 

 لوطن" لدى األقباط. أرضه هي "الكنيسة" وكلما زاد عدد الكنائس زادت مساحة "األرض، ا

حين تقرأ العدد الهائل للكنائس التي تم تقنين أوضاعها وتضع بجوارها األخبار اليومية عن هدم عشرات املساجد  

بحجة أنها غير مرخصة وغير موافقة للشروط أو املساجد التي تم منع الصالة فيها، حيث قام وزير األوقاف املصري 

 ٢٥ال تعميم إلى فروع وزارته بعدد من املحافظات بمنع الصالة في قرابة  فقط بإرس  ٢٠١٨محمد مختار جمعة في  

٪ ١٥ألف مسجد في مصر ال يتسعوا للمصلين، أي تم منع الصالة فيما يقارب    ١٧٠ألف مسجد وزاوية من جملة  

 . (15) من جملة مساجد مصر في عام واحد 

ام الذي يحارب املساجد ويحرقها ويهدمها في فمن البديهي أن يشعر املسلمون في مصر بالغضب والحنق على النظ 

 حين يبني الكنائس ويعّمرها ويقنن أوضاعها. 

وقيادة الكنيسة وهي تتحرك مندفعة ال ترى أمامها سوى بناء الكنائس سبيال إلى تعزيز نفوذها وحضورها في حياة 

يدها بذور الحنق والكراهية حين يضع  املصريين، ال تدرك أّنها تزيد عزلتها عن الشعب ذو الغالبية املسلمة وتبذر ب 

حمة 
ُ
الشعب الكنيسة والنظام في كفة واحدة وهذا على املدى الطويل ال يمكن أن يكون في صالح األقباط وال الل

 الوطنية بين املسلمين واألقباط. 

في الصفقة بين النظام الحالي وقيادة الكنيسة ف البند الوحيد  لم يكن  بناء الكنائس  أّن مكسب  قد حصلت على 

الكنيسة كذلك على "دعم غير مباشر من كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، ممثال في 

للكنيسة  التابعة  االقتصادية  املنظمات  كما شهدت  القبطية،  الكنيسة  لصالح  الدولتان  أقامتها  تنموية  منشآت 

م تحسين  في  تمثل  املسلحة  القوات  من  دعما  املؤسسات، وقياداتها  تلك  ممتلكات  إلى  تؤدي  التي  الطرق  نظومة 

 (.16) وحصلت الكنيسة على عقود لألراض ي التي كانت قد وضعت يدها عليها بدون وجه حق وفق تصريح األنبا يؤانس"

 

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، الجزيرة نت، تاريخ التصفح ألف مسجد ٢٥يحدث في مصر.. منع الصالة بـ - 15

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ١٩، املعهد املصري، وسام فؤاد، تاريخ التصفح ٣٢٠١الكنيسة المصرية والسياسة بعد يوليو  - 16
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البحرين   و  الكويت  و  اإلمارات  منها  خليجية  في عدة دول  الكنائس  افتتاح عدد من  تم  الرياض  (17) أيضا  وسمحت 

، وتعددت الزيارات الرسمية بين قيادات الكنيسة و حكام الخليج بما فيهم محمد (18) ل قداس في السعودية  بإقامة أو 

 بن سلمان و محمد بن زايد ليزيد حجم الحضور السياس ي للكنيسة خارجيا. 

تخصيص  ، وفي االنتخابات القادمة تم  (19)   م٢٠١٥مقعد في البرملان املصري في برملان    ٣٩كما حصل األقباط على  

كوته لألقباط في البرملان املصري بغرفتيه، فالقوائم التي تحتوي على مئة مقعد في االنتخابات البرملانية القادمة يجب 

 مقعد يجب أن تحتوي على خمسة من األقباط.   ٤٣من األقباط وقوائم ال  ٩أن تحتوي على 

 خاتمة:
فيما حصلت عليه من مكتسبات من قبل النظام    تعتبر قيادة الكنيسة أن عصر السيس ي هو العصر الذهبي لها

نظير دعمها له داخليا وخارجيا، لكن في الحقيقة الرابح األّول من هذه املكتسبات ليس املواطنون األقباط ولكنه ما 

 أطلقنا عليها سابقا "نخبة الكنيسة" بما تمثله من تجمع ألصحاب النفوذ واملصالح واملال. 

ادة فحسب ولم يعد سلطان القساوسة والرهبان على أتباعها دينيا وفقط ولكنها تحولت فالكنيسة لم تعد دور للعب 

 إلى إمبراطورية دينية سياسية اقتصادية ضخمة ال يوازيها في الدولة سوى اقتصاد الجيش.

 

ن أكبر كنيسة قبطية في الخليج  - 17  م ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، الشرق األوسط، تاريخ التصفح تواضروس الثاني يدش 

 م. ٢٠٢٠/ ٩/ ٢٢، موقع الحرة، تاريخ التصفح أول قداس قبطي في السعودية - 18

 م ٢٠٢٠/ ٩/ ٢١، الوفد، تاريخ التصفح امرأة تحت قبة مجلس النواب المصري  ٨٧قبطًيا و ٣٩ - 19

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://aawsat.com/home/article/912286/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%91%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2018/12/02/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/1014289-39-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8887-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89

